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Kašpar Václav

Kosinka Vladimír

OÚ jim do dalších let touto cestou přeje hlavně hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti.

Děkuji OÚ za blahopřání a dárkový balíček k mým narozeninám.
Hana Michlová

Rok s rokem se sešel,
čas masopustní nadešel.
Zveme všechny-malý, velký, dědky, babky, tlustý, tenký na

V sobotu 7. března v 8.00 hodin sraz masek na nádvoří šolcovny.

Vážení občané,
obec z projektu „Navýšení kapacity kontejnerů na separovaný odpad a
kompostérů pro občany v ORP Broumov“ pořídila 10 ks kontejnerů.
Po dobu 5 let jsou kontejnery ve vlastnictví DSO Broumovsko.
Finanční podíl obce činí 10% z pořizovací ceny tj. 11592 Kč.
Kontejnery jsou rozmístěny na těchto stanovištích:
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Náchod čeká řada
dopravních omezení

- již od března

V úterý 6. ledna 2015 se na
Ředitelství silnic a dálnic v
Hradci Králové sešli zástupci
města Náchoda a Policie ČR.
Cílem schůzky bylo upřesnění
harmonogramu
plánovaných
rekonstrukcí dvou okružních
křižovatek v Náchodě, které stát
prostřednictvím ŘSD zainvestuje
v letošním roce.
"Jde o kruhový objezd u Slávie,
který
potřebuje
neodkladně
kompletní opravu a následně
bude probíhat oprava resp.
výstavba
nové
okružní
křižovatky "u Čedoku". Ta je
nejsložitějším dopravním uzlem
ve městě a její kapacita byla již
dávno vyčerpána. Po úpravách
bude lépe vyhovovat současné
stále se zvyšující intenzitě
dopravy," upřesnil plánované
opravy starosta Náchoda Jan
Birke.
Práce budou zahájeny, jakmile to
počasí dovolí, předběžně v
polovině března. "Stavební práce
navazují na již započaté opravy
průtahu městem. I v letošním

roce významně ovlivní dopravu v
Náchodě a okolí, a to až do
podzimu. Proto jednáme s
dodavatelem
stavby
o
maximálním
prodloužení
pracovní doby, abychom co
nejvíce
zkrátili
dopravní
omezení", uvedl ing. Marek
Novotný, ředitel ŘSD - Správy
Hradec Králové. Předběžně se
uvažuje o možnosti, že by stavaři
pracovali od 7 do 22 hodin.
Společně s Policií ČR se již
dlouho připravují objízdné trasy.
Na přelomu ledna a února
proběhne v Náchodě další
koordinační schůzka se všemi,
kteří se na opravách budou
podílet. Jde o většinu vlastníků
inženýrských sítí uložených v
komunikaci - RWE (plyn),
Teplárna Náchod (teplovod) nebo
Vodovody a kanalizace Náchod,
a.s. (vodovod). Následně budou
známy konkrétní termíny a
objízdné trasy, o kterých budeme
podrobně veřejnost informovat.
Oprava kruhového objezdu u
Slávie bude probíhat do poloviny

března a hned na to (od 15. 6.
2015) bude navazovat výstavba
nové okružní křižovatky u
Čedoku, která skončí na podzim.
Už nyní je jisté, že po dobu
oprav, tj. přibližně od 15. 3. do
konce listopadu, bude z důvodu
lepší propustnosti vozidel a
linkových autobusů mimo jiné
otočen směr jízdy v ulici
Volovnice.
"Plánování objízdných tras a
způsobu dopravy je poměrně
komplikované, budeme jednat i s
polskou stranou o možnosti
dočasného odklonění nákladní
dopravy na Ostravu. Musíme
řešit také pohyb nadměrných
nákladů, ty během stavby určitě

Náchodem neprojedou", upřesnil
Bc. David Kult, dopravní inženýr
Policie ČR a dodal: "Řidiči
budou o dopravních omezeních v
Náchodě informováni již na
výjezdu z Hradce Králové, tak
aby mohli, pokud to bude jen
trochu možné, využít náhradní
trasy."
ŘSD do již započatých oprav
silnice I/33 ve dvou úsecích v
Náchodě investovalo v loňském
roce přibližně 30 mil. Kč, v
letošním roce si zhruba 15 mil.
korun vyžádá oprava kruhové
křižovatky u Slávie a dalších cca
35 mil. Kč kruhová křižovatka u
Čedoku.
Všechny zmíněné termíny budou
ještě
upřesněny,
vlastní
zahájení
stavebních
prací
bude
totiž záviset
na aktuálním
vývoji počasí.

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
HEJTMÁNKOVICE
č.01/15/Z01
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:

Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:

26. 01. 2015
Zasedací místnost OÚ v Hejtmánkovicích
Od 17:10 do 19:05 hodin.
Harasevič Václav, Ing. Brouček Jan, Pol Josef,
Seidlová Dana, MUDr. Stříbrná Radka,
Adamírová Jaroslava, Remeš Miroslav, Mgr.
Vojtěch Horák, Středa Jiří
Leier Jiří, Šulc Vít, Radka Jirmanová, Josef
Schovánek, Vladimír Archleb

1. Zahájení zasedání zastupitelstva.
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 17:05hodin starostou obce
panem Václavem Harasevičem. Přítomno bylo 9 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo
bylo usnášeníschopné.
Program jednání:
1) Přivítání přítomných.
2) Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.
3) Projednání zápisu ZO č. 13/14/Z14ze dne 15. 12. 2014.
4) Projednání prodeje stavební parcely P6 p.p.č. 3081 – otevření obálek.
5) Projednání žádosti o odkoupení obecního pozemku p.č. 3204.
6) Projednání žádosti o pronájem obecního pozemku p.č. 3542/1.
7) Projednání žádosti o prodej obecního pozemku p.č. 330/7, 1658/7.
8) Různé.
9) Diskuse.
10) Závěr.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schválili program jednání.
2 Volba ověřovatelů zápisu.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Dana Seidlová a paní Jaroslava Adamírová.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválili 9 hlasy.
3 Projednání zápisu ZO č. 13/14/Z13 ze dne 15.12.2014.
PRO:9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schválili zápis ZO č. 13/14/Z13 ze dne 15.12.2014.
4.1 ZO projednali prodej stavební parcely P6 p. p. č. 3081 o výměře 1330 m2

v k. ú. Hejtmánkovice. Na obecní úřad byla doručena jedna obálka s nabídkou. Starosta
pověřil ZO otevřením obálky. Zájemkyně paní ….. nabízí za stavební parcelu P6 200 Kč
+ 21% DPH/ m2 a složení kauce 50 Kč / m2.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO obce Hejtmánkovice 9 hlasy schvalují prodej pozemku p.p.č. 3081 o výměře 1330 m2
v k.ú. Hejtmánkovice z vlastnictví obce do vlastnictví …., bytem Šaldova 251, 55001
Broumov, za cenu 200 Kč + 21% DPH / m2, složení kauce
50 Kč / m2, tj. za celkovou kupní cenu 388 360 Kč s tím, že náklady na vklad práva do
KN ve výši 1000 Kč uhradí kupující.
4.2 ZO projednali záměr na zbývající stavební parcely P1, P2, P3, pan starosta navrhuje
zveřejnit záměr na zbývající stavební parcely najednou a oslovit širokou veřejnost
prostřednictvím reklamy o prodeji stavebních parcel.
Dojde-li k rovnosti ceny (např. obec obdrží tři nabídky na koupi jedné parcely a zájemci
budou nabízet stejnou cenu) bude rozhodovat datum a čas podání nabídky.
PRO:9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují zveřejnit záměr na stavební parcely P1,P2,P3, oslovit veřejnost
prostřednictvím měsíčníků okolních obcí a reklamy. Dojde-li u zájemců o stav. parcely
k rovnosti ceny, bude rozhodovat datum a čas doručení nabídky na Obecní úřad
Hejtmánkovice.
5.1 ZO projednali záměr prodeje pozemku p.č. 3204 o výměře 528 m2 v k. ú.
Hejtmánkovice.
PRO:9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují záměr prodeje pozemku p.č. 3204 o výměře 528 m2 v k. ú.
Hejtmánkovice.
5.2 ZO projednali žádost o odkoupení pozemku p.č. 3204 o výměře 528 m2 v k. ú.
Hejtmánkovice podanou panem ing. ….. ZO navrhují prodej pozemku p.č. 3204 o
výměře 528 m2 za 10 Kč / m2. S majitelem bude uzavřena Smlouva o zřízení věcného
břemene práva vstupu a jízdy na pozemek p. č. 3205.
PRO:9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO Hejtmánkovice 9 hlasy schvalují prodej pozemku p.p.č. 3204 o výměře 528 m2
v k.ú. Hejtmánkovice z vlastnictví obce do vlastnictví ing. ….., bytem Hejtmánkovice 68,
55001 Broumov, za sjednanou cenu 10 Kč/ m2, tj. za celkovou kupní cenu 5280 Kč s tím,
že náklady na vklad práva do KN ve výši 1000 Kč uhradí kupující. ZO schvalují uzavření
Smlouvy o zřízení věcného břemene práva vstupu a jízdy na pozemek p.č. 3205 v k.ú.
Hejtmánkovice.
6 Pan ….. souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 3542/1 o výměře 6921 m2 v k.ú.
Hejtmánkovice. Roční nájem za daný pozemek činí 1250 Kč / ha + výše inflace za
předcházející rok. S panem …. bude uzavřena nájemní smlouva.
ZO vzali na vědomí.

7.1 ZO projednali prodej části pozemku p.č. 1658/7 panu Bc….. za 10 Kč / m2, výměra a
konečná cena bude upřesněna po vyhotovení geometrického plánu. Náklady na
vyhotovení geometrického plánu uhradí kupující. S Bc. ….. bude uzavřena Smlouva o
zřízení věcného břemene práva vstupu a jízdy pro č.p. 91.
PRO:9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují prodej části pozemku p.č. 1658/7 panu Bc. ….. za 10 Kč / m2,
kupující na své náklady uhradí vyhotovení geometrického plánu. S Bc. ….. bude
uzavřena Smlouva o zřízení věcného břemene práva vstupu a jízdy pro č.p. 91.
7.2 ZO projednali prodej pozemku p.č. 337 o výměře 92 m2 panu Bc. …... ZO navrhují
10 Kč / m2.
PRO:9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO Hejtmánkovice 9 hlasy schvalují prodej pozemku p.č. 337 m2 o výměře 92 m2 v k.ú.
Hejtmánkovice z vlastnictví obce do vlastnictví Bc. …., bytem Hejtmánkovice 128,
55001 Broumov, za sjednanou cenu 10 Kč / m2, tj. za celkovou kupní cenu 920 Kč s tím,
že náklady na vklad práva do KN ve výši 1000 Kč uhradí kupující.
8 Různé
8.1 ZO projednali žádost o pronájem obecního byty v č.p. 210 podanou paní ….. a …...
V současné době má byt stálé nájemníky.
ZO vzali na vědomí.
8.2 Fyzická inventura pro rok 2014 je hotova, inventarizační komise sepíše inventarizační
zprávu, dle které dojde k vyřazení nebo prodeji vyřazeného majetku.
ZO vzali na vědomí.
8.3 Město Broumov v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pořádá bezplatné školení
určené zejména pro nově zvolené zastupitele. Termín konání 12. února 2015, Školicí
středisko Hotelového resortu VEBA Broumov.
ZO vzali na vědomí.
8.4 Rozmístění nových kontejnerů na stávajících stanovištích. Stanoviště jsou rozšířena o
kontejnery na sklo, papír a plast.
ZO vzali na vědomí
8.5 ZO byli panem starostou seznámeni s možností podání Žádosti o příspěvek na
vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o
zaměstnání.
PRO:9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy odsouhlasili podání Žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti
v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání. Pověřují starostu
podepsáním smlouvy.

8.6 Hejtmánkovickým občanům obec nabízí palivové dříví z pokácených topolů,
v 2m délkách, tak i štípané. ZO navrhují 400 Kč/ 1prm (prostorový metr) včetně DPH.
PRO:9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují prodejní cenu 400 Kč/ 1prm (prostorový metr) včetně DPH za
palivové dříví z pokácených topolů.
8.7 ZO projednali oslovení privátního poradce – lesníka pana Luboše Binara za účelem
pořízení lesní mechanizace, obec chce využít dotačního programu na lesy na nákup
čelního nakladače a příkopového ramena.
PRO:9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují pořízení lesní mechanizace – čelního nakladače, příkopového
ramena. ZO schvalují oslovení privátního poradce – lesníka pana Luboše Binara, který by
vypracoval žádost o dotaci.
8.8 Obec po vypsání grantů zažádá o dotaci na dětská hřiště.
ZO vzali na vědomí.
8.9 ZO projednali objednání střelnice na Dětský den.
PRO:9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují objednání střelnice na Dětský den 2015.
8.10 ZO projednali umístění kontejneru na starý textil na stanoviště u váhy.
PRO:0
PROTI: 9
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy zamítají umístění kontejneru na textil v obci Hejtmánkovice.
8.11 ZO projednali zrušení kontejneru na elektrospotřebiče na stanovišti u okálů
z důvodu neustálého nepořádku v jeho okolí. Kontejner bude vrácen společnosti Asekol.
PRO:9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují zrušení kontejneru na elektrospotřebiče na stanovišti u okálů,
kontejner bude vrácen společnosti Asekol.
8.12 Obec bude měnit vstupní dveře do bytových jednotek v č.p. 210 za nové
protipožární. Celkem 5 jednokřídlových dveří + kování + vložka zámku. ZO vybírali ze
tří nabídek.
1. E+M PM, s.r.o., Heřmanice u Jaroměře
22079 Kč včetně DPH
2. Ladislav Richter, Broumov
26272 Kč včetně DPH
3. Zdeněk Janků, Česká Skalice
26110,75 Kč včetně DPH
ZO hlasovali o nejnižší nabídce podanou firmou E+M PM, s.r.o., Heřmanice u Jaroměře.
PRO:9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy odsouhlasili, že výměnu 5 ks vstupních dveří do bytových jednotek v č.p. 210
provede firma E+M PM, s.r.o., Heřmanice u Jaroměře za celkovou částku 22079 Kč
včetně DPH.

8.13 Obec Hejtmánkovice zahájila jednání s panem Zdeňkem Polákem, obec má zájem
odkoupit nemovitost za účelem vybudování společenského centra obce. Obec nechá
vypracovat odborný odhad na nemovitost.
ZO vzali na vědomí.
8.14 ZO projednali, rozvázání Smlouvy o pronájmu vodní plochy s panem Radko
Michálkem. Obec chce provést odbahnění a pravidelné výlovy pro občany.
ZO vzali na vědomí.
8.15 15.1.2015 Finanční výbor ZO Hejtmánkovice ve složení paní Jaroslava Adamírovápředsedkyně finančního výboru, Mgr. Kamila Bašová-členka finančního výboru, pan
Miroslav Remeš-člen finančního výboru provedli kontrolu stavu pokladny a faktur za rok
2014. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. Viz Zápis vč. Usnesení z 1. Jednání
Finančního výboru ZO Hejtmánkovice.
ZO vzali na vědomí.
8.14 ZO byli seznámeni s inventurou dřeva ke 31.12.2014. Viz příloha.
ZO vzali na vědomí.
8.15 ZO projednali nákup palivového dříví od Lesní společnosti Broumov Holding, a.s.,
Broumov.
PRO:9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují nákup palivového dříví od Lesní společnosti Broumov Holding, a.s.,
Broumov a pověřují starostu uzavřením smlouvy.
8.16 ZO projednali převod 500 000 Kč z účtu ČNB na hospodářský účet obce.
PRO:9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují převod 500 000 Kč z účtu ČNB na hospodářský účet obce.
8.17 Obec požádá Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod zemědělské stavby na
pozemku p.č. st. 307 (jedná se o váhu + vážní domek naproti bytovkám) do majetku obce
Hejtmánkovice.
ZO vzali na vědomí.
8.18 Provozovatel kanalizace VaK Náchod, a.s., doložil plán činností, které byly
provedeny v r. 2014 a Návrh plánu údržby kanalizace na rok 2015.
ZO vzali na vědomí.
8.19 ZO projednali připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
PRO:0
PROTI: 9
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy zamítli připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.

8.20 Pan starosta navrhl zapisovat k jednotlivým projednávaným bodům jmenovité
hlasování. Bude projednáno na únorovém zasedání.
ZO vzali na vědomí.
8.21 ZO projednali, že společnost RDA Rychnov nad Kněžnou zpracuje žádost o dotaci
na první etapu veřejného osvětlení. Společnost RDA Rychnov n. Kněžnou požaduje za
zpracování žádosti 7500 Kč bez DPH. K úhradě první etapy veřejného osvětlení obec
použije finanční prostředky získané v soutěži Vesnice roku 2014.
PRO:9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují zpracování žádosti o dotaci na první etapu veřejného osvětlení
společností RDA Rychnov n. Kněžnou za 7500 Kč + DPH.
8.22 ZO navrhují nákup odpadkových košů a hustší rozmístění po zadní cestě.
PRO:9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují nákup odpadkových košů.
8.23 Dne 26.1.2015 zasedala komise ve složení: předseda komise Josef Pol, člen komise
MUDr. Radka Stříbrná, člen komise Václav Harasevič. Komise vybírala společnost, která
vyhotoví lesní hospodářský plán na období 2017-2026. Komise vybírala, ze tří nabídek
viz příloha. Komise doporučuje uzavřít smlouvu s uchazečem Lesprojekt Hradec Králové
s.r.o., Veverkova 1335, 500 02 Hradec Králové.
PRO:9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvaluje uzavření smlouvy se společností Lesprojekt Hradec Králové s.r.o.,
Veverkova 1335, 500 02 Hradec Králové na Vyhotovení lesního hospodářského plánu
lesů obce Hejtmánkovice na období 2017-2026 za nabídnutou cenu 75788 Kč bez DPH.
9 Diskuze
Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při projednávání.
10 Závěr Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 19.05 hodin.

Obec Hejtmánkovice nabízí místním občanům
palivové dříví z pokácených topolů v 2m délkách nebo štípaná
polínka v délkách 30, 40, 50 cm.
Cena za prm (prostorový metr) 400 Kč včetně DPH.
Tel.: 491 523 770
DOPRAVA ZDARMA

